POP MENU
DANIE GŁÓWNE DO WYBORU
HARD ROCK’S POPULAR CHEESEBURGER
lub BACON CHEESEBURGER
6 uncji (ok. 165g) grillowanej wołowiny podawanej
na chrupiącej bułce z serem, świeżą sałatą oraz
plastrem pomidora. Serwowany z frytkami.
VEGGIE BURGER
Serwowany z frytkami.
Zapytaj o naszą lokalną propozycję.
TUPELO CHICKEN TENDERS
Ręcznie panierowane, delikatnie podsmażone
polędwiczki z kurczaka, podawane z frytkami
i domowymi sosami barbecue i honey mustard.
CLASSIC CAESAR SALAD
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu
z dressingiem Caesar, parmezanowymi chipsami,
grzankami i płatkami Parmezanu.
NAPÓJ DO WYBORU (1/os.)
KAWA, HERBATA, WODA LUB NAPÓJ GAZOWANY

DANCE MENU
DANIE GŁÓWNE DO WYBORU
HARD ROCK’S POPULAR CHEESEBURGER
lub BACON CHEESEBURGER
6 uncji (ok. 165g) grillowanej wołowiny podawanej na
chrupiącej bułce z serem, świeżą sałatą oraz plastrem
pomidora. Serwowany z frytkami.
VEGGIE BURGER
Serwowany z frytkami.
Zapytaj o naszą lokalną propozycję.
TWISTED MAC & CHEESE PASTA
Makaron cavatappi w sosie serowym z czerwoną
papryką. Podawany z pieczywem czosnkowym.
CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu
z grillowanym kurczakiem, dressingiem Caesar,
parmezanowymi chipsami, grzankami i płatkami
Parmezanu.
DESER
LODY WANILIOWE LUB CZEKOLADOWE (3 GAŁKI)
NAPÓJ DO WYBORU (1/OS.)
KAWA, HERBATA, WODA, NAPÓJ GAZOWANY,
LOKALNE PIWO (0,3L) LUB KIELISZEK WINA DOMU

FUNK MENU
DANIE GŁÓWNE DO WYBORU
HARD ROCK’S POPULAR CHEESEBURGER
lub BACON CHEESEBURGER
6 uncji (ok. 165g) grillowanej wołowiny podawanej na
chrupiącej bułce z serem, świeżą sałatą oraz plastrem
pomidora. Serwowany z frytkami.
VEGGIE BURGER
Serwowany z frytkami.
Zapytaj o naszą lokalną propozycję.
TWISTED MAC CHICKEN & CHEESE PASTA
Grillowana pierś kurczaka ułożona na makaronie
cavatappi w sosie serowym z czerwoną papryką.
Podawane z pieczywem czosnkowym.
*Dostępny również w wersji wegetariańskiej.
BEER BATTERED FISH & CHIPS
Dorsz w złocistej piwnej panierce podawana z
frytkami, sałatką coleslaw, sosem tatarskim i cytryną.
CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu
z grillowanym kurczakiem, dressingiem Caesar,
parmezanowymi chipsami, grzankami i płatkami
Parmezanu.
DESER:
HOT FUDGE SUNDAE
Lody waniliowe polane naszym słynnym
czekoladowym sosem hot fudge i posypane siekanymi
orzechami. Do tego bita śmietana, czekoladowa
posypka i wisienka.
NAPÓJ DO WYBORU (1/OS.)
KAWA, HERBATA, WODA, NAPÓJ GAZOWANY,
LOKALNE PIWO (0,3L) LUB KIELISZEK WINA DOMU

METAL MENU
PRZYSTAWKA DO WYBORU
BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA
Pomidory marynowane ze świeżą bazylią, podawane
na chrupiącej bagietce z oliwą bazyliową i płatkami
Parmezanu.
CHICKEN WINGS
Pieczone skrzydełka kurczaka wędzone według
naszej receptury, podawane z marchewkami, selerem
naciowym i dressingiem blue cheese.
DANIE GŁÓWNE DO WYBORU
BBQ BACON CHEESEBURGER
Wołowina rasy Black Angus z naszym autorskim
sosem barbecue, topionym serem cheddar,
chrupiącym bekonem i prażoną cebulą, podana na
bułce ze świeżą sałatą i pomidorem.
VEGGIE BURGER
Serwowany z frytkami.
Zapytaj o naszą lokalną propozycję.
SMOKEHOUSE BBQ COMBO
Idealne połączenie naszych wędzonych specjalności.
Porcja żeberek i ręcznie szarpanej wieprzowiny
w domowym sosie barbecue. Podawane z frytkami,
sałatką colesław i fasolkami.
TWISTED MAC CHICKEN & CHEESE PASTA
Grillowana pierś kurczaka ułożona na makaronie
cavatappi w sosie serowym z czerwoną papryką.
Podawane z pieczywem czosnkowym.
*Dostępny również w wersji wegetariańskiej.
CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu
z grillowanym kurczakiem, dressingiem Caesar,
parmezanowymi chipsami, grzankami i płatkami
Parmezanu.
GRILLED SALMON
8 uncji (ok. 220g) grillowanego fileta z łososia
z dodatkiem sosu barbecue i ziołowego masła.
Podawany z blanszowanymi warzywami i ziemniakami
purée.
DESER:
APPLE COBBLER
Tradycyjna amerykańska szarlotka przygotowywana z
zielonych jabłek Granny Smith, podawana na ciepło z
lodami waniliowymi, orzechami i polewą karmelową.
NAPÓJ DO WYBORU (1/OS.)
KAWA, HERBATA, WODA, NAPÓJ GAZOWANY,
LOKALNE PIWO (0,3L) LUB KIELISZEK WINA DOMU

ROCK’N’ROLL MENU
PRZYSTAWKA DO WYBORU
BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA
Pomidory marynowane ze świeżą bazylią, podawane
na chrupiącej bagietce z oliwą bazyliową i płatkami
Parmezanu.
CHICKEN WINGS
Pieczone skrzydełka kurczaka wędzone według
naszej receptury, podawane z marchewkami, selerem
naciowym i dressingiem blue cheese.
DANIE GŁÓWNE DO WYBORU
DOUBLE CHEESEBURGER lub
DOUBLE BACON CHEESEBURGER
12 uncji (ok. 340g) grillowanej wołowiny, podawanej
z dwoma plastrami sera cheddar, chrupiącą sałatą
i plastrem pomidora. Serwowany z frytkami.
MUSHROOMS & SWISS VEGGIE BURGER
Wegetariański burger z komosy ryżowej, czarnej fasoli,
pieczonej kukurydzy, zielonej cebulki, nasion chia
oraz grzybowego purée z pieczarek, grzybów shiitake
i portobello. Podany z liściem sałaty, pieczonymi
grzybami, plastrem sera swiss oraz chrupiącą cebulką
i sosem garlic aioli.
SMOKEHOUSE BBQ COMBO
Idealne połączenie naszych wędzonych specjalności.
Porcja żeberek i ręcznie szarpanej wieprzowiny
w domowym sosie barbecue. Podawane z frytkami,
sałatką colesław i fasolkami.
GRILLED SALMON
8 uncji (ok. 220g) grillowanego fileta z łososia
z dodatkiem sosu barbecue i ziołowego masła.
Podawany z blanszowanymi warzywami
i ziemniakami purée.
STEAK SALAD
Grillowana wołowina w połączeniu z miksem sałat w
sosie blue cheese vinaigrette z dodatkiem marynowanej
czerwonej cebuli, papryki, pomidorów Roma, chrupiącej
cebulki i sera pleśniowego.
DESER:
HOT FUDGE BROWNIE
Najlepsze domowe ciasto czekoladowe z lodami
waniliowymi. Podawane z bitą śmietaną, siekanymi
orzechami, czekoladową posypką, sosem
czekoladowym hot fudge i wisienką.
NAPÓJ DO WYBORU (1/OS.)
KAWA, HERBATA, WODA, NAPÓJ GAZOWANY,
LOKALNE PIWO (0,3L) LUB KIELISZEK WINA DOMU

WARUNKI REZERWACJI
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Oferta obowiązuje dla grup od 10 do 50 osób.
W przypadku zmniejszenia liczby osób
i niepoinformowania restauracji z co najmniej
48-godzinnym wyprzedzeniem, rachunek zostanie
obciążony 100% wartości rezerwacji zgodnie
z pierwotnym zamówieniem.
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, której
potwierdzenie jest zależne od dostępności miejsc.
Rezerwacja zachowuje ważność do 20 minut
od jej planowanego rozpoczęcia. W przypadku
spóźnienia w przybyciu grupy dłuższego
niż 20 minut, restauracja zastrzega sobie
prawo do anulowania rezerwacji i uwolnienia
zarezerwowanych stolików do regularnej
sprzedaży.
W przypadku rezerwacji grupowych, opcja
dzielenia rachunku nie jest dostępna.
Menu oraz ceny mogą ulec zmianie w zależności
od wybranego terminu rezerwacji.

